... Svetlo zo Svetla, pravého Boha
z Boha pravého,...
Stretko č. 7: Verím v Boha
Cieľ: Poukázať na to, že Ježiš Kristus je
jednej podstaty s Bohom – je také isté
svetlo ako on a môže zapáliť aj nás.
Pomôcky: 1 veľká sviečka, toľko menších sviečok, koľko je účastníkov, zápalky, farby
na sklo, fólia, Sv. Písmo
Úvodná modlitba: pieseň Moje malé svetielko
Priebeh stretnutia: dialóg s deťmi:
 Čo všetko svieti? Čo vydáva svetlo? (žiarovka, baterka, oheň,...) Poznáme rôzne
druhy svetla, ale všetky po čase zhasnú.
 Svetlom je aj Boh – on jediný je pravým svetlom – Jn 1, 5: ,,Boh je svetlo a nieto
v ňom nijakej tmy.“
 Zhasneme v izbe všetky svetlá a ostane svietiť len 1 veľká sviedca, tá symbolizuje
Svetlo sveta, no ľudia ho neprijali, odohnali od seba – vymenovať zlé skutky
(hriech).
 Keď je sviečka v strede kruhu, vidíme 1 na druhého, no hriechom sme Boha
zahnali ,,do kúta“ (sviečka sa dá do kúta izby) – už na seba nevidíme, páchame
naďalej hriechy v tme, aby ich nikto nevidel.
 Boh nás aj napriek tomu tak miloval, že nám poslal svojho syna – od veľkej
sviedci sa odpáli menšia a dá sa opäť do stredu kruhu – kto verí v neho, neostáva
vo tmách Jn 12, 46.
 Menšia sviečka Ježiš je odpálená od veľkej – Svetlo zo Svetla.
 Príbeh:
Úloha kráľov (rozprávka z Filipín)
Jeden kráľ mal dvoch synov. Keď zostarol, chcel vybrať jedného zo synov za
svojho nasledovníka. Zvolal všetkých mudrcov, ktorí žili v jeho kráľovstve a zavolal ku
sebe oboch svojich synov. Obom dal po päť strieborných mincí a povedal im: ,, Do večera
musíme prostredníctvom týchto strieborňákov zaplniť halu v našom zámku. S čím, to je
už vaša vec.“
Mudrci mu na to odpovedali: ,, To je dobrá úloha“.
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Najstarší syn vyšiel von a prechádzal popri poli, na ktorom pracovali roľníci, ktorí
zbierali cukrovú repu a tlačili ju do mlyna. Vytlačená cukrová repa ležala vedľa len tak
vyhodená. Tu si starší syn pomyslel: ,, To je dobrá príležitosť, aby som s týmto zvyškom
naplnil halu zámku môjho otca.“ S dozorcom roľníkov sa dohodol, že mu roľníci dovezú
tento odpad do zámku. Keď bola hala plná, prišiel k svojmu otcovi a povedal mu: ,, Splnil
som tvoju úlohu. Na môjho brata nemusíš čakať.“ Krátko na to prišiel do haly mladší syn.
Poprosil otca, aby dal vyprázdniť halu od cukrovej repy. Tak sa aj stalo. Potom
doprostred miestnosti postavil sviečku a zapálil ju. Jej žiara a svetlo zaplnili celú
miestnosť do posledného miesta. Otec odpovedal: ,, Ty sa staneš mojím nástupcom. Tvoj
brat premárnil päť strieborňákov, aby zaplnil túto miestnosť zbytočnosťami. Ty si
nepremárnil ani jednu mincu a zaplnil si túto miestnosť svetlom. Zaplnil si ju niečím, čo
ľudia potrebujú.“
 Čím chceme miestnosť, naše srdce, naplniť my? Máme na výber – svetlo alebo
tma?
Aktivita 1: Kto si zvolí svetlo, môže si svoju sviečku odpáliť od Ježiša. Skrze Ježiša Krista
sme sa stali Božími synmi (Ef 1, 5).
- Animátor si sviečku naschvál nezapáli, a pýta sa detí: ,,Ako si môžem zapáliť
sviečku, keď hoci vidím Ježiša nemôžem sa k nemu dostať...?“
- Otázkami máme deti naviesť na to, aby mi svojimi sviečkami osvetili cestu za
Ježišom. Takýmto spôsobom sa môžem dostať k pravému Bohu (k Ježišovi), ktorý
pochádza z pravého Boha.
Aktivita 2: - výroba obrázkov na sklíčka pomocou farby na sklo
- do skleničky si následne dáme horiacu sviecu
Záverečná modlitba: pesnička Moje malé svetielko

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme spoločenstvu Sekčov z OC Bárka.
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